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«Россия Федерациясендҽ мҽгариф турында» 2012 елның 29 декабрендҽге                 

273-ФЗ номерлы федераль законның 51 статьясы, «Татарстан Республикасы Урман 

хуҗалыгы министрлыгы мҽсьҽлҽлҽре»  2007 елның 12 февралендҽге Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты карары нигезендҽ боерык бирҽм: 

1. Кушымта итеп бирелүче Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы 

министрлыгы карамагындагы дҽүлҽт белем бирү учреждениесе җитҽкчесе 

вазыйфасына кандидатларга һҽм җитҽкчесенҽ аттестация үткҽрү турында 

нигезлҽмҽне расларга. 

3. Ҽлеге Боерыкның үтҽлешен тикшереп торуны үз җаваплылыгымда калдырам. 
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Татарстан Республикасы 

 Урман хуҗалыгы   

министрлыгының 2019 елның 26 

мартындагы 187-осн номерлы 

боерыгы белҽн расланды 

 

 

Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы 

дәүләт белем бирү учреждениесе җитәкчесе вазыйфасына кандидатларга һәм 

җитәкчесенә аттестация үткәрү турында  

НИГЕЗЛӘМӘ 

 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы 

дҽүлҽт белем бирү учреждениесе җитҽкчесе вазыйфасына кандидатларга һҽм 

җитҽкчесенҽ аттестация үткҽрү турында нигезлҽмҽ (алга таба – Нигезлҽмҽ) 

Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы дҽүлҽт 

белем бирү учреждениесе (Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы 

тарафыннан гамҽлгҽ куелган учреждение) җитҽкчесе вазыйфасына кандидатларга 

һҽм җитҽкчесенҽ аттестация үткҽрү тҽртибен һҽм вакытларын билгели. 

1.2. Ҽлеге Нигезлҽмҽне куллану максатларында дҽүлҽт белем бирү 

учреждениесе җитҽкчесе вазыйфасына «Белем бирү эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы 

оешмаларның педагогик хезмҽткҽрлҽре вазыйфалары, белем бирү оешмаларының 

җитҽкчелҽре вазыйфалары номенклатурасын раслау турында» 2013 елның 8 

августындагы 678 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмҽте карары нигезендҽ 

«Җитҽкчелҽр» категориясенҽ кертелгҽн вазыйфа карый. 

1.3. Аттестацияне үтҽргҽ тиеш: 

Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы дҽүлҽт 

белем бирү учреждениесе җитҽкчесе вазыйфасына кандидатлар һҽм җитҽкчесе (алга 

таба – белем бирү учреждениесе җитҽкчесе вазыйфасына кандидатлар, җитҽкчесе, 

Министрлык); 

1.4. Аттестацияне үтми: 

авырлы хатын-кызлар; 

йөклелек һҽм бала тудыру ялында булган хатын-кызлар (аларның аттестациясе 

ялдан чыккач, кимендҽ, бер ел узганнан соң үткҽрелҽ); 

өч яшькҽ җиткҽнче бала карау ялында булган затлар (аларның аттестациясе 

ялдан чыккач, кимендҽ, бер ел узганнан соң үткҽрелҽ); 

авыру сҽбҽпле эш урынында дүрт айдан артык булмаган җитҽкче. 

Калган кандидатлар һҽм җитҽкче өчен аттестация – мҽҗбүри. 

1.5. Белем бирү учреждениесе җитҽкчесе вазыйфасына кандидатлар эш 

урынына билгелҽнгҽнче мҽҗбүри рҽвештҽ аттестация узарга тиеш. 

1.6. Аттестация җитҽкчелҽрнең һҽм кандидатларның квалификация дҽрҽҗҽлҽре 
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белем бирү учреждениесе җитҽкчесе вазыйфасы талҽплҽренҽ тҽңгҽл килү-килмҽвен 

билгели. 

1.7. Аттестациянең төп бурычлары: 

белем бирү учреждениесе җитҽкчесенең һҽм кандидатларның белемнҽрен, 

квалифкациясен һҽм һөнҽри эшчҽнлеген объектив бҽялҽү;  

максатчан, өзлексез һөнҽри үсешкҽ һҽм шҽхси камиллеккҽ этҽргеч бирү; 

идарҽ итү эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген һҽм сыйфатын күтҽрү; 

белем бирү учреждениесе җитҽкчесенең һҽм кандидатларның потенциаль 

мөмкинлеклҽрен файдалану перспективаларын ачыклау.  

1.8. Аттестациянең төп принциплары – коллегиальлек, хҽбҽрдарлык, ачыклык, 

объективлык, дискриминациягҽ юл куймау.  

1.9. Кандидатларга һҽм белем бирү учреждениесе җитҽкчесенҽ аттестацияне 

Министрлык төзегҽн аттестациялҽү комиссиясе уздыра (алга таба – Аттестациялҽү 

комиссиясе). 

1.10. Кандидатларны һҽм белем бирү учреждениесе җитҽкчесен аттестациялҽү 

процедурасын методик, аналитик һҽм оештыру-техник яктан Министрлыкның 

дҽүлҽт хезмҽте һҽм кадрлар мҽсьҽлҽлҽре секторы тҽэмин итҽ.  

 

II. Аттестацияләү комиссиясе  

 

2.1. Аттестациялҽү комиссиясе иҗтимагый башлангычларда эшли. 

 2.2. Аттестациялҽү комиссиясе эшенең төп принциплары булып 

компетентлылык, объективлык, хҽбҽрдарлык, мөстҽкыйльлек, һөнҽри ҽхлак 

кагыйдҽлҽрен үтҽү тора. 

2.3. Аттестациялҽү комиссиясе: 

кандидатлар (кандидат) һҽм белем бирү учреждениесе җитҽкчесе хакында 

тҽкъдим ителгҽн материалларны анализлый, шул исҽптҽн аларның квалификация 

белешмҽлҽрендҽ күрсҽтелгҽн белем бирү учреждениесе җитҽкчесе вазыйфасына һҽм 

(яки) һөнҽри стандарт талҽплҽренҽ тҽңгҽл килү-кимҽвен тикшерҽ, педагогик 

эшчҽнлек белҽн шөгыльлҽнүгҽ киртҽ булмаслык нигезлҽрнең, белем бирү өлкҽсендҽ 

хезмҽт итүгҽ чиклҽүлҽр юклыгын билгели; 

кандидатларны һҽм белем бирү учреждениесе җитҽкчесен һҽрьяклап, объектив 

өйрҽнҽ; 

эш нҽтиҗҽсендҽ җитҽкченең, кадидатларның квалификация дҽрҽҗҽсенең 

куелган талҽплҽргҽ туры клүе (туры килмҽве) турында карар кабул итҽ. 

2.4. Аттестациялҽү комиссиясе хокуклы: 

кандидатлардан (кандидаттан), белем бирү учреждениесе җитҽкчесеннҽн, 

шулай ук тиешле оешмалардан, Министрлыкның профильле бүлеклҽреннҽн үз 

эшчҽнлеге өчен кирҽкле документлар, материаллар һҽм мҽгълүмат соратып алырга; 

соратып алынган документларны, материалларны һҽм мҽгълүматларны 

тапшыру вакытын билгелҽргҽ; 

кирҽкле консультациялҽр уздырырга; 

составы Аттестациялҽү комиссиясе тарафыннан расланган экспертлардан, 

белгечлҽрдҽн торган эшче төркемнҽр оештырырга. 
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2.5. Кандидатларны һҽм белем бирү учреждениесе җитҽкчесен аттестациялҽү 

вакытын Министрлык билгели. 

2.6. Аттестациялҽү комиссиясенең төп эшчҽнлек формасы булып утырышлар 

санала. Аттестациялҽү комиссиясе утырышының урыны, датасы һҽм вакыты 

турында аның ҽгъзаларына хат яки телефонограмма белҽн хҽбҽр ителҽ.  

2.7. Аттестациялҽү комиссиясенең шҽхси составы Министрлык боерыгы белҽн 

раслана. 

Аттестациялҽү комиссиясе составына Министрлык, Министрлык каршындагы 

Иҗтимагый совет вҽкиллҽре, Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм фҽн 

министрлыгы вҽкиле  (килешү буенча) керҽ. 

Аттестациялҽү комиссиясенең составы кабул ителҽчҽк карарларга йогынты 

ясарлык мҽнфҽгатьлҽр бҽрелешенҽ мөмкинлек калдырмаслык итеп оештырыла. 

Тҽгаен аттестация узучыны аттестациялҽү барышында аттестациялҽү комиссия-

сенең телҽсҽ кайсы ҽгъзасында мҽнфҽгатьлҽр бҽрелешенҽ китерҽ алырлык турыдан-

туры яки читлҽтеп шҽхси кызыксыну туса, ул утырыш башланыр алдыннан моның 

турында хҽбҽр итҽргҽ тиеш.  Бу очракта ул тҽгаен аттестациялҽнүче турында карар 

кабул итүдҽ катнаша алмый.  

2.8. Аттестациялҽү комиссиясе рҽис, аның урынбасарлары, җаваплы сҽркатип, 

Аттестациялҽү комиссиясе ҽгъзаларыннан тора.  

2.9. Аттестациялҽү комиссиясе рҽисе Аттестациялҽү комиссиясе эшчҽнлеге 

белҽн гомуми җитҽкчелекне гамҽлгҽ ашыра, аның утырышларында рҽислек итҽ, 

Аттестациялҽү комиссиясе эшен оештыра, кабул ителгҽн карарларның үтҽлүен 

гомуми контрольдҽ тота, Аттестациялҽү комиссиясе ҽгъзалары арасында 

вазыйфаларны бүлҽ. 

2.10. Җаваплы сҽркатип: 

аттестациялҽнүчелҽр тапшырган аттестациялҽнүгҽ гаризаларны һҽм башка 

документларны эшкҽртҽ; 

Аттестациялҽү комиссиясе утырышларына хҽзерлек эше алып бара; 

Аттестациялҽү комиссиясе ҽгъзаларына һҽм аттестациялҽнүче җитҽкче һҽм 

кандидатларга утырышның урыны, датасы һҽм вакыты турында хҽбҽр итҽ; 

утырышның көн тҽртибен формалаштыра, аттестация документларын 

гомумилҽштерҽ һҽм аларны Аттестациялҽү комиссиясенҽ тапшыра; 

Аттестациялҽү комиссиясенең утырышларында беркетмҽ алып бара; 

аттестациялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча боерык проектларын ҽзерли;  

аттестациялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча боерыклардан өземтҽлҽр ҽзерли һҽм алар 

белҽн кандидатларны һҽм җитҽкчене кул куйдырып таныштыра; 

Аттестациялҽү комиссиясе исеменнҽн сораулар һҽм белдерүлҽр җибҽрҽ. 

2.11. Аттестациялҽү комиссиясе ҽгъзалары Аттестациялҽү комиссиясе 

утырышларында шҽхсҽн катнаша. 

2.12. Аттестациялҽү комиссиясе утырышы анда катнашучылар саны составы-

ның гомуми исҽбендҽ өчтҽн икесеннҽн дҽ кимрҽк булмаганда гына хокуклы булып 

санала.  

2.13. Аттестациялҽү комиссиясе карарлары Аттестациялҽү комиссиясе 

утырышында катнашучы ҽгъзаларның ачык тавыш бирүе аша ачыкланган 
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тавышларның гади күпчелеге белҽн кабул ителҽ.  Тавышлар саны тигез булганда, 

Аттестациялҽү комиссиясе утырышында рҽислек иткҽн кеше тавыш биргҽн карар 

кабул ителгҽн булып санала. Аттестациялҽү комиссиясе ҽгъзалары тҽкъдиме белҽн 

карар яшерен тавыш бирү юлы белҽн дҽ кабул ителергҽ мөмкин. 

Аттестациялҽү комиссиясе карарлары рҽис, аның урынбасарлары, җаваплы 

сҽркатип, утырышта катнашкан Аттестациялҽү комиссиясе ҽгъзалары кул куйган 

беркетмҽлҽр итеп формалаштырыла. 

Кабул ителгҽн карар белҽн килешмҽгҽн Аттестациялҽү комиссиясе ҽгъзасы язма 

рҽвештҽ үзенең аерым фикерен белдерергҽ хокуклы, ул Аттестациялҽү 

комиссиясенең утырыш беркетмҽсенҽ өстҽлҽ.   

Аттестациялҽү комиссиясе карары нигезендҽ Аттестациялҽү комиссиясе 

утырышыннан соң җиде эш көне дҽвамында Министрлыкның аттестациялҽү 

нҽтиҗҽлҽре турында боерыгы бастырыла. 

Аттестациялҽү нҽтиҗҽлҽре турындагы боерыктан өземтҽлҽр аттестациялҽ-

нүчелҽргҽ кул куйдырып тапшырыла. 

Җитҽкчене аттестациялҽү нҽтиҗҽлҽре турындагы боерыктан өземтҽ аның шҽхси 

эшендҽ теркҽлеп саклана. 

Аттестациялҽнгҽн кандидат белҽн хезмҽт шартнамҽсе төзелгҽндҽ, боерыктан 

өземтҽ аның шҽхси эшендҽ саклана. 

2.14. Нигезлҽмҽдҽ билгелҽнгҽн белем бирү учреждениесе җитҽкчесен һҽм 

кандидатларны аттестациялҽү процедурасын бозу турындагы бҽхҽслҽр Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ карала. 

 

III. Кандидатларны аттестацияләү тәртибе  

 

3.1. Кандидатны аттестациялҽү Нигезлҽмҽнең 1 нче кушымтасы нигезендҽ 

аттестация уздыру турында Аттестациялҽү комиссиясенҽ тапшырылган гариза (алга 

таба – гариза) нигезендҽ уздырыла: 

 Татарстан Республикасы урман  хуҗалыгы министрының белем бирү 

учреждениесенең эшчҽнлеген координациялҽүче беренче урынбасары  (алга таба – 

кураторлык итүче министр урынбасары); 

кандидат тарафыннан.  

3.2. Кандидатны кураторлык итүче министр урынбасары тҽкъдим иткҽн 

очракта, теркҽп җибҽрелҽ торган хатта кандидатның һөнҽри, эшлекле 

сыйфатларына, һөнҽри эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽренҽ  «Белем бирү учреждениесе 

җитҽкчесе» һөнҽри стандарт (квалификацион сыйфатлама) нигезендҽ формалашкан 

дҽлиллҽнгҽн, һҽръяклы һҽм объектив бҽя булырга тиеш. 

3.3. Аттестациялҽү гаризасына түбҽндҽге документлар теркҽлҽ: 

хезмҽт кенҽгҽсенең һҽм (яки) хезмҽт эшчҽнлеген раслаучы башка документның 

күчермҽсе;  

белем алу турындагы документлар күчермҽлҽре; 

китерелгҽн мҽгълүматларны тикшерүгҽ һҽм эшкҽртүгҽ кандидатның ризалыгы 

турында гаризасы (Нигезлҽмҽгҽ 2 нче кушымта); 

хөкемгҽ тартылу (тартылмау) һҽм (яки) җинаять эзҽрлеклҽве булу-булмау яисҽ 
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аклау нигезендҽ җинаять эзҽрлеклҽве туктатылуы турында белешмҽ. 

3.4. Документларның күчермҽлҽре кандидатның эш бирүчесе имзасы белҽн 

раслана. Кандидат вакытлыча эшлҽмҽсҽ, документларның күчермҽлҽрен 

Аттестациялҽү комиссиясе сҽркатибе раслый. 

3.5. Документларын тулы күлҽмдҽ тапшырмаган яки тутыру кагыйдҽлҽрен 

бозган кандидатларга Аттестациялҽү комиссиясе карары белҽн аттестация 

уздырудан баш тартыла.  

3.6. Аттестациялҽү комиссиясе гаризаны алган көннҽн башлап 10 эш көне 

дҽвамында гаризага теркҽлгҽн документларны һҽм материалларны тикшерҽ. 

3.7. Документларны тикшерү нҽтиҗҽсендҽ педагогика эшчҽнлеге белҽн 

шөгыльлҽнүгҽ каршы килҽ торган нигезлҽр һҽм мҽгариф өлкҽсендҽ хезмҽт 

эшчҽнлеге белҽн шөгыльлҽнүгҽ чиклҽүлҽр ачыкланган очракта, кандидатка 

аттестациялҽү процедурасын узуга ризалык бирелми.  

3.8. Аттестациялҽүнең телҽсҽ кайсы этабында гамҽлдҽге квалификация 

талҽплҽренҽ яки һөнҽри стандартка тҽңгҽл килмҽгҽн, педагогика эшчҽнлеге белҽн 

шөгыльлҽнүгҽ чиклҽүлҽр, белем бирү өлкҽсендҽ хезмҽт эшчҽнлеге белҽн 

шөгыльлҽнүгҽ чиклҽүлҽр яки тапшырылган документларда ялган ачылган очракта, 

кандитатлар Аттестациялҽү комиссиясе карары белҽн аттестация узмаган булып 

санала. 

3.9. Белем бирү учреждениесе җитҽкчесе вазыйфасына кандидатларга 

(кандидатка) һҽм аттестация узарга тиешле җитҽкчегҽ аттестациянең узу урыны, 

датасы һҽм вакыты турында почта аша яисҽ телефонограмма белҽн аттестациягҽ 

хҽтле 15 эш көненнҽн дҽ соңармыйча хҽбҽр ителҽ. 

3.10. Кандидат Аттестациялҽү комиссиясе утырышында шҽхсҽн катнаша.  

Кандидат утырышта булмаса, аның кандидатурасы каралмый.  

3.11. Аттестациялҽү комиссиясе утырышында катнашу мөмкинлеге булмаса, 

аттестациялҽү графигына кирҽкле үзгҽрешлҽр кертелҽ. 

3.12. Аттестациялҽү комиссиясе утырышында кандидат үзе булмаса яки ул 

белем бирү учреждениесе җитҽкчесе вазыйфасына яраклы түгел дип танылса, ул 

аттестацияне кабаттан Аттестациялҽү комиссиясе утырышы көненнҽн алып ике ел 

узгач кына узарга мөмкин. 

3.13. Аттестациялҽү комиссиясе кандидат белҽн ҽңгҽмҽ уздыра һҽм түбҽндҽге 

карарларның берсен кабул итҽ: 

белем бирү учреждениесе җитҽкчесе вазыйфасына яраклы;  

белем бирү учреждениесе җитҽкчесе вазыйфасына яраклы түгел. 

3.14. Кандидатны аттестациялҽү нҽтиҗҽлҽре бер ел дҽвамында үз көчендҽ кала. 

3.15. Аттестациялҽү комиссиясе карары белҽн белем бирү учреждениесе 

җитҽкчесе вазыйфасына яраклы түгел дип табылган кандидатлар карар кабул ителү 

вакытыннан ике ел үткҽч кенҽ аттестацияне кабаттан уза ала.  

 

IV. Белем бирү учреждениесе җитәкчесенә аттестация уздыру тәртибе 

 

4.1. Белем бирү учреждениесе җитҽкчесенҽ карата чираттагы һҽм чираттан тыш 

аттестация уздырыла. 
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4.2. Җитҽкчегҽ чираттан тыш аттестация Министрлыкның карары белҽн 

түбҽндҽге сҽбҽплҽр булганда уздырыла: 

җитҽкче тарафыннан  берничҽ тапкыр документлар белҽн дҽлиллҽнгҽн 

федералъ һҽм республика законнары бозылу;  

белем бирү учреждениесендҽ белем алучылар тарафыннан укыту 

программаларын үзлҽштерү нҽтиҗҽлҽре динамикасының алдагы чор белҽн 

чагыштырганда документлар белҽн дҽлиллҽнгҽн тискҽре якка үзгҽрүе;  

белем бирү учреждениесе эше нҽтиҗҽлҽренең түбҽн күрсҽткечлҽренҽ карата 

белем алучылар (аларның законлы вҽкиллҽре) тарафыннан дҽлиллҽнгҽн, расланган  

шикаятьлҽр; 

белем бирү учреждениесе җитҽкчесенең шҽхси карары. 

4.3. Белем бирү учреждениесе җитҽкчесенҽ чираттан тыш аттестация уздыру 

турында карар министрның кураторлык итүче урынбасарының чираттан тыш 

аттестация уздыруның сҽбҽбе күрсҽтелгҽн эш кҽгазе яисҽ белем бирү учреждениесе 

җитҽкчесенең Аттестациялҽү комиссиясенҽ кергҽн гаризасы нигезендҽ кабул ителҽ. 

4.4. Кураторлык итүче министр урынбасарының эш кҽгазе нигезендҽ чираттан 

тыш аттестациягҽ җибҽрелгҽн җитҽкче Аттестациялҽү комиссиясенҽ (Нигезлҽмгҽ 1 

нче кушымта) гаризасын үзенҽ карата чираттан тыш аттестация оештыру турында 

карар чыкканнан соң биш эш көне эчендҽ тапшырырга тиеш.   

4.5. Чираттан тыш аттестациялҽү нҽтиҗҽлҽре буенча аттестациялҽү 

нҽтиҗҽлҽренең гамҽлдҽ булу вакыты яңартыла. Элекке аттестациялҽү 

нҽтиҗҽлҽренең гамҽлдҽ булуы тукталыла.  

4.6. Белем бирү учреждениесе җитҽкчесенең чираттагы аттестациясе шулай ук 

җитҽкченең Аттестациялҽү комиссиясенҽ биргҽн гаризасы (Нигезлҽмгҽ 1 нче 

кушымта) нигезендҽ уздырыла: 

хезмҽт шартнамҽсенең вакыты үткҽнче биш айдан да иртҽрҽк түгел һҽм ике 

айдан да соңга калмыйча – беренче тапкыр чираттагы аттестация узучы белем бирү 

учреждениесе җитҽкчесе өчен; 

элек билгелҽнгҽн аттестациялҽү нҽтиҗҽлҽренең гамҽлдҽ булу вакытыннан биш 

айдан да иртҽрҽк түгел һҽм ике айдан да соңга калмыйча – шул ук уку йортында 

билҽгҽн вазыйфасына яраклылыкка чираттагы аттестацияне узган белем бирү 

учреждениесе җитҽкчесе өчен. 

4.7. Аттестациялҽү гаризасына түбҽндҽге документларның күчермҽлҽре 

теркҽлҽ: 

белем алу һҽм аттестация узу алдыннан өч ел дҽвамында алынган өстҽмҽ 

һөнҽри белем алу турында; 

алдагы аттестация нҽтиҗҽлҽре турындагы боерыктан өземтҽ (булган очракта). 

4.8. Аттестациялҽү комиссиясенҽ чираттагы аттестацияне узу турындагы 

гаризаны үз вакытында тапшыру өчен аттестациялҽнүче белем бирү учреждениесе 

җитҽкчесе җавап бирҽ.  

4.9. Белем бирү учреждениесе җитҽкчесе гаризаны тапшырмаса яки ҽлеге 

Нигезлҽмҽнең 4.6 пунктында билгелҽнгҽн вакыт узганчы ике айдан кимрҽк вакытта 

тапшырса, Аттестациялҽү комиссиясе белем бирү учреждениесе җитҽкчесе 

адресына гаризаны тапшыру вакытын үтҽмҽүгҽ аңлатма сорап хат җибҽрҽ һҽм бу 
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факт турында кураторлык итүче министр урынбасарына  хҽбҽр итҽ.  

4.10. Белем бирү учреждениесе җитҽкчесе нигезле булмаган сҽбҽп аркасында 

Аттестациялҽү комиссиясенҽ гаризаны үз вакытында бирмҽгҽн өчен, хезмҽт 

законнары нигезендҽ дисциплинар җаваплылыкка тартылырга мөмкин. 

4.11. Аттестациялҽү комиссиясе гаризаны алганнан соң биш эш көне дҽвамында 

аттестация оештыру турындагы мҽгълүматны министрның кураторлык итүче 

урынбасарына җибҽрҽ, соңгысы, үз чиратында, ҽзерлек эшлҽрен оештыра һҽм 

Аттестациялҽү комиссиясенҽ аттестациялҽнүче җитҽкчегҽ карата Нигезлҽмҽнең 3 

нче кушымтасында күрсҽтелгҽн форма буенча таныклама (алга таба – таныклама) 

җибҽрҽ. 

4.12. Таныкламага белем бирү учреждениесе җитҽкчесенең аттестациялҽүгҽ 

кадҽр ике уку елы дҽвамында «Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы 

министрлыгы карамагындагы «Лубян урман хуҗалыгы техникумы» дҽүлҽт урта 

һөнҽри белем бирү бюджет мҽгариф учреждениесе җитҽкчесе эшчҽнлеге 

күрсҽткечлҽре исемлеген, эш нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү критерийларын һҽм премия 

бирү тҽртибен раслау турында» 2012 елның 10 июлендҽге 342-осн номерлы  

Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы боерыгы белҽн расланган 

критерийларны  үтҽве турында мҽгълүмат булган аналитик белешмҽ кушымта итеп 

бирелергҽ тиеш.  

4.13. Аттестациялҽү процедурасын үткҽрү дҽвамлылыгы гаризаны алган көннҽн 

соң, Аттестациялҽү комиссиясе карар кабул иткҽнче 45 календарь көненнҽн 

артмаска тиеш. 

4.14. Аттестациялҽү комиссиясенҽ килгҽн таныклама белҽн белем бирү 

учреждениесе җитҽкчесен җаваплы сҽркатип аттестация уздыруга 14 календарь 

көненнҽн дҽ соңга калмыйча кул куйдырып таныштыра.   

4.15. Таныклама белҽн танышканнан соң, белем бирү учреждениесе 

җитҽкчесенең Аттестациялҽү комиссиясенҽ үзенең өч ел дҽвамындагы эшчҽнлеген 

сыйфатлаган шҽхси мҽгълүматларны бирү, шулай ук таныкламада турыдан-туры 

җитҽкчесе китергҽн мҽгълүматлар белҽн килешмҽсҽ, тиешле дҽлиллҽр китереп 

гариза язу хокукы бар.  

4.16. Белем бирү учреждениесе җитҽкчесе таныклама белҽн танышудан баш 

тартса, тиешле акт төзелҽ. 

4.17. Белем бирү учреждениесе җитҽкчесе  

4.18. Нигезле сҽбҽплҽр аркасында (авыру, командировка һ.б.) җитҽкче 

Аттестациялҽү комиссиясе утырышында була алмаган очракта, аттестациялҽү 

графигына тиешле үзгҽрешлҽр кертелҽ. 

4.19. Нигезле булмаган сҽбҽплҽр аркасында Аттестациялҽү комиссиясенең 

утырышына килмҽгҽн җитҽкчегҽ аттестацияне комиссия аннан башка уздырырга 

хокуклы.  

4.20. Аттестациялҽү комиссиясе утырышы алдыннан белем бирү учреждениесе 

җитҽкчесе Аттестациялҽү комиссиясе ҽгъзаларына аттестациялҽү процедурасын 

уздыруга бҽйле өстҽмҽ мҽгълүматлар булу-булмавы турында хҽбҽр итҽ.  

4.21. Аттестациялҽү комиссиясе таныкламада китерелгҽн аттестациялҽнүче 

турындагы мҽгълүматларны, таныклама белҽн килешмҽү очрагында, аның дҽлилле 

consultantplus://offline/ref=B4FEE5197A9DD75085C120FE0A60F724E3812CD2A03B5CA63091B70432742924E63CCC02CDAC298C9D35F26B499DAC5142bAO
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гаризасын карый, шулай ук аның «Белем бирү оешмасы җитҽкчесе» һөнҽри 

стандарты (квалификацион сыйфатлама)  талҽплҽренҽ яраклы булу-булмавына бҽя 

бирҽ. 

4.22. Аттестациялҽү комиссиясе ҽгъзаларының кирҽк очракта аттеста-

циялҽнүчегҽ аның вазыйфаларын үтҽү белҽн бҽйле сораулар бирү хокукы бар. 

4.23. Аттестациялҽү комиссиясе ҽгъзалары уздырылган эш нҽтиҗҽлҽре буенча 

түбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 

үзе билҽгҽн белем бирү учреждениесе җитҽкчесе вазыйфасына яраклы;  

үзе билҽгҽн белем бирү учреждениесе җитҽкчесе вазыйфасына яраклы түгел. 

4.24. Белем бирү учреждениесе җитҽкчесен аттестациялҽү өч елга бер тапкыр 

уздырыла. Белем бирү учреждениесе җитҽкчесенең  вазыйфасына яраклы булуын 

раслау максатыннан, аттестациялҽү вазыйфага билгелҽнгҽннҽн соң ел дҽвамында 

уздырыла.  

4.25. Үзенҽ карата белем бирү  учреждениесе җитҽкчесе вазыйфаларына туры 

килми дигҽн карар кабул ителгҽн җитҽкченең гаризасы нигезендҽ, Аттестациялҽү 

комиссиясенең кабаттан аттестация уздыру турында карар кабул итҽргҽ хокукы бар.  

Аттестация уздыру урыны, датасы һҽм вакыты турында белем бирү учреждениесе 

җитҽкчесенҽ ҽлеге Нигезлҽмҽгҽ яраклы рҽвештҽ хҽбҽр ителҽ. 

4.26. Үзенҽ карата кабаттан аттестациялҽү турында карар кабул ителгҽн белем 

бирү учреждениесе җитҽкчесе Министрлык боерыгы белҽн аттестациялҽүне 

уңышлы үткҽнчегҽ кадҽр бөтен вакытка эшеннҽн читлҽштерелҽ, белем бирү 

учреждениесе җитҽкчесе вазыйфаларын башкару белем бирү учреждениесе 

җитҽкчесе урынбасарларының берсенҽ йөклҽнҽ. 

4.27. Аттестациялҽү комиссиясе тарафыннан үзенҽ карата  билҽгҽн 

вазыйфасына туры килми дигҽн карар кабул ителгҽн белем бирү учреждениесе 

җитҽкчесе, хезмҽт законнары нигезендҽ, эшеннҽн азат ителергҽ (алынырга) мөмкин.   
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Татарстан Республикасы    

Урман хуҗалыгы министрлыгы  

карамагындагы дҽүлҽт белем бирү 

учреждениесе җитҽкчесе 

вазыйфасына  

кандидатларга һҽм җитҽкчесенҽ 

аттестация  

үткҽрү турында нигезлҽмҽгҽ  

1 нче кушымта 

                                      

________________________________(кая)             

(Аттестациялҽү комиссиясе атамасы) 
_______________________________(кемнҽн)  

(вазыйфага кандидатның яки вазыйфага билгелҽнгҽн 

затның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

                                     

______________________________________ 

                                              (вазыйфа һҽм учреждение атамасы) 

 

ГАРИЗА 

 

Минем документларымны каравыгызны һҽм мине 

 ________________________________________________________________________  

                                              (вазыйфа һҽм учреждение атамасы) 

максатыннан аттестациялҽвегезне үтенҽм. 

  

Үзем хакында түбҽндҽге мҽгълүматларны белдерҽм:  

Туган ел, көн, ай _______________________________________________ 

Белем (кайчан нинди белем бирү учреждениесен тҽмамлаган, алган белгечлеге һҽм 

квалификациясе)____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дҽүлҽт яки муниципаль идарҽ,  

менеджмент һҽм икътисад юнҽлешлҽрендҽ  

өстҽмҽ һөнҽри белем (яки квалификация күтҽрү курслары)  

________________________________________________________________________ 

Гомуми эш стажы___ , шул исҽптҽн педагог эше стажы___  ел,  

җитҽкче эше стажы___  ел, аттестациялҽнҽсе вазыйфада___  ел.  

Бу учреждениедҽ __________________ елдан эшлим (яки эшлҽмҽдем). 

Хезмҽт кенҽгҽсеннҽн өземтҽне кушымта итеп бирҽм (җитҽкче вазыйфасына кандидатлар 

өчен) 

Түбҽндҽге бүлҽклҽргҽ, исемнҽргҽ, гыйльми дҽрҽҗҽ, фҽнни исемнҽргҽ ия. 

_______________________________________________________________________ 

ИКТ- технологиялҽр белҽн эш итү дҽрҽҗҽсе (югары, канҽгатьлҽнерлек, түбҽн) 
(кирҽклесенең астына сызарга) 



11 

 

 

Түбҽндҽге документларны кушымта итеп бирҽм: (санап чыгарга) 

Квалификацион сыйфатлама талҽплҽре һҽм Татарстан Республикасы Урман 

хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы дҽүлҽт белем бирү учреждениесе 

җитҽкчесенҽ кандидатларга һҽм җитҽкчесенҽ аттестация үткҽрү турында нигезлҽмҽ 

белҽн таныш. 

 

«____» _________ 20__ ел                                           Имза __________________ 
Кесҽ телефоны ____________________                                  Эш телефоны _____________ 
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Татарстан Республикасы    

Урман хуҗалыгы министрлыгы  

карамагындагы дҽүлҽт белем бирү 

учреждениесе җитҽкчесе 

вазыйфасына  

кандидатларга һҽм җитҽкчесенҽ 

аттестация  

үткҽрү турында нигезлҽмҽгҽ  

2 нче кушымта 
 

Шҽхси мҽгълүмталарны эшкҽртүгҽ 

җитҽкче вазыйфасына кандидатның ризалыгы 

______________________________________________________________ 
(Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы 

дҽүлҽт белем бирү учреждениесе атамасы) 

    Мин, ________________________________________________________________, 
(фамилия, исеме, атасының исеме) 

_________________________________________________ адресы буенча теркҽлгҽн 

паспорт серия _________ № _________, бирелгҽн _____________________________, 

ирекле рҽвештҽ, үз ихтыярым белҽн һҽм үз мҽнфҽгатьлҽремдҽ Татарстан 

Республиксы Урман хуҗалыгы министрлыгының Татарстан Республикасы Урман 

хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы дҽүлҽт белем бирү учреждениесе җитҽкчесе 

вазыйфасына кандидатларга һҽм җитҽкчесенҽ аттестация үткҽрү комиссиясенҽ 

түбҽндҽге шҽхси мҽгълүматларны җыю, язып алу, системалаштыру, туплау, саклау, 

төгҽллек кертү (яңарту, үзгҽртү), өземтҽ ясау, файдалану, тапшыруны (тарату, бирү, 

файдалануга рөхсҽт, блокировка, алып ташлау, юкка чыгару) кертеп, 

автоматлаштыру чараларыннан файдаланып яки андый чаралардан файдаланмыйча, 

эшкҽртүгҽ  (телҽсҽ кайсы гамҽлгҽ (операция) яки гамҽллҽр (операциялҽр) 

җыелмасына)   ризалык бирҽм:  фамилия, исем, ата исеме, туу датасы һҽм урыны, 

гражданлык, элекке фамилия, исем, ата исеме, аларны үзгҽртү датасы, урыны һҽм 

сҽбҽбе (үзгҽртү очрагында); хезмҽт эшчҽнлеге башыннан башкарган эш (берьюлы 

ике урында эшлҽүне, эшкуарлык һҽм башка эшчҽнлекне дҽ кертеп), хҽрби хезмҽт; 

дҽүлҽт бүлҽклҽре, башка бүлҽклҽр, орденнар һҽм медальлҽр (кем бүлҽклҽгҽн һҽм 

кайчан), туган җире, эш урыннары, яшҽү урыны буенча теркҽү адреслары (тору 

урыны), паспорт (серия, номер, кайчан һҽм кем биргҽн), шулай ук хезмҽт 

эшчҽнлеген башкаруга караган башка шҽхси мҽгълүматлар.   

Югарыда күрсҽтелгҽн шҽхси мҽгълүматларны Татарстан Республикасы Урман 

хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы белем бирү учреждениесе җитҽкчесе 

вазыйфасына кандидат буларак мҽҗбүри аттестация узу максатыннан эшкҽртүгҽ 

тапшырам. 

Шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ ризалыкның ҽлеге ризалыкны имзалаган 

көннҽн гамҽлгҽ керүе белҽн таныш.  Мин китергҽн мҽгълүматларның дөреслегенҽ 

карата җаваплылык турында кисҽтелдем.  Шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ 

ризалыкны ирекле рҽвештҽ язылган гариза нигезендҽ кире кайтарырга мөмкин. 

_____________________                                                      «__» ___________20__ ел 
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                                                                                              Татарстан Республикасы    

Урман хуҗалыгы министрлыгы  

карамагындагы дҽүлҽт белем бирү 

учреждениесе җитҽкчесе 

вазыйфасына  

кандидатларга һҽм җитҽкчесенҽ 

аттестация  

үткҽрү турында нигезлҽмҽгҽ  

3 нче кушымта 

 

 

_____________________________(кая) 
                                                                                               (Аттестациялҽү комиссиясе атамасы) 

 

_________________________________ 

                                                                   

________________________________ 

 

 

ТАНЫКЛАМА 

______________________________________________________________________ 
     (белем бирү йортының атамасы, вазыйфа, тулы Ф.И.А.) белем бирү учреждениесе җитҽкчесе 

вазыйфасына яраклы булу-булмауны ачыклау максатыннан аттестациялҽнү өчен  

 

I. Гомуми белешмҽлҽр 

1. Туу датасы (көне, ай, ел)  

2. Белем турында мҽгълүматлар (югары, кайсы 

һөнҽри белем бирү учреждениесен тҽмамлаган, 

тҽмамлау датасы) 

 

3. Димплом буенча белгечлек  

4. Диплом буенча квалификация   

5. «Дҽүлҽт һҽм муниципаль идарҽ», «Менедмент», 

«Персонал белҽн идарҽ итү» ҽзерлек юнҽлешлҽре 

буенча белеме  

 

5.1. Ҽзерлек юнҽлеше  

5.2. Уку йорты атамасы  

5.3. Укуның дҽвамлылыгы  

5.4. Укуны тҽмамлау датасы  
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6. Идарҽ итү эшчҽнлеге профиле буенча өстҽмҽ 

белем 

 

6.1. Атамасы  

6.2. Белем бирү учреждениесе атамасы  

6.3. Уку сҽгатьлҽре саны  

6.4. Тҽмамлау елы  

7. Гомуми хезмҽт стажы (ел)  

8. Педагогик эш стажы (ел)  

9. Ҽлеге вазыйфада эш стажы (ел)  

10. Ҽлеге учреждениедҽ эш стажы (ел)  

11. Хезмҽткҽр аттестациялҽнҽсе вазыйфага 

билгелҽнү датасы 

 

 

II. Һөнҽри эшчҽнлектҽ төп казанышлар 

 

2.1. Педагогик эшчҽнлек буенча квалификация 

категориясе булу-булмау (атамасы, бирү турында 

боерык датасы) 

 

2.2. Бүлҽклҽр булу-булмау (атамасы, елы) 

 

 

 

2.3. Гыйльми дҽрҽҗҽ булу-булмау (атамасы, елы)  

 

 

 

2.4. Җитҽкченең һөнҽри, эшлекле сыйфатларына, һөнҽри эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽренҽ 

«Белем бирү оешмасы җитҽкчесе» һөнҽри стандарт (квалификацион сыйфатлама) 

нигезендҽ формалашкан дҽлиллҽнгҽн, һҽръяклы һҽм объектив бҽя (аттестациялҽр 

арасындагы чорда) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2.5. Тҽкъдимнҽр белҽн нҽтиҗҽ ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(билҽгҽн вазыйфага яраклы булу/булмавын тану мөмкинлеге турында мҽгълүмат) 

2.6. Кушымта – белем бирү учреждениесе җитҽкчесенең аттестациялҽүгҽ кадҽр ике 
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уку елы дҽвамында «Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы 

карамагындагы «Лубян урман хуҗалыгы техникумы» дҽүлҽт урта һөнҽри белем 

бирү бюджет мҽгариф учреждениесе җитҽкчесе эшчҽнлеге күрсҽткечлҽре исемлеген, 

эш нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү критерийларын һҽм премия бирү тҽртибен раслау 

турында» 2012 елның 10 июлендҽге 342-осн номерлы Татарстан Республикасы 

Урман хуҗалыгы министрлыгы боерыгы белҽн расланган критерийларны  үтҽве 

турында мҽгълүмат булган аналитик белешмҽ. 

 

 ____ биттҽ 1 нөсхҽдҽ 

 

«___» _____________ 20___ ел 

Татарстан Республикасы  

Урман хуҗалыгы министрының беренче урынбасары 

____________________________                                          _______________________ 
        (имза)                                                                                                (тулы имза) 

 

Таныклама белҽн таныш, риза                                   «___»  __________ 20__ ел 

______________________________            ______________    ___________________ 
(Белем бирү учреждениесе җитҽкчесе вазыйфасы)         (имза)                             (тулы имза) 

 

 

Таныклама белҽн таныш, риза                                   «___»  __________ 20__ ел 

______________________________               ______________  _________________ 
(Белем бирү учреждениесе җитҽкчесе вазыйфасы)   (имза)          тулы имза) 
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